Katowice, 6 października 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.549.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXIX/715/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
ustanowienia stypendium Miasta Chorzów oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta
Chorzów

uczniom

klas

VII

i VIII

szkół

podstawowych

i klas

gimnazjalnych

oraz

szkół

ponadpodstawowych – jako sprzecznej z art. 2, art. 7, art. 32 i art. 88 ust. 1 Konstytucji RP oraz
art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Chorzów ustanowiła stypendium Miasta Chorzów (§
1 ust. 1 uchwały) oraz określiła Regulamin udzielania stypendium Miasta Chorzów uczniom klas VII
i VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych stanowiący załącznik do
ww. uchwały, zwany dalej „Załącznikiem.” Z treści uchwały wynika, iż stypendia są formą pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa. W podstawie
prawnej uchwały Rada przywołała art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym
Uchwale tej Rada nadała walor aktu prawa miejscowego, na co wskazuje przywołanie
w podstawie prawnej przepisów art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
Do

podstawowych

zasad

działania

organów

administracji

publicznej

należy

zasada

praworządności (legalizmu), to jest działania tych organów na podstawie i w granicach prawa. Jest to
zasada

rangi

konstytucyjnej

(art. 7 Konstytucji

RP),

z której

wynika

w szczególności

zakaz

domniemywania kompetencji organu władzy publicznej, a tym samym nakaz, by wszelkie działania
organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Organ władzy
publicznej ma obowiązek wykazać istnienie normy kompetencyjnej, uprawniającej go do działania,
niedopuszczalne jest bowiem poprzestawanie tylko na stwierdzeniu braku zakazu takiego działania
w normach zawierających jego kompetencje ogólne (postanowienie 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r.,
sygn. akt WK 22/04, OSNKW 2005, nr 3, poz. 29).
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przepis art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie
gminnym nie stanowi samodzielnej podstawy do podejmowania przez radę miasta uchwał w sprawie
stypendiów dla młodzieży uzdolnionej. Wprawdzie z literalnego brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy
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o samorządzie gminnym istnieje możliwość wnioskowania o upoważnieniu dla rady gminy do działania
we wskazanym w nim zakresie, jednakże art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym trzeba
odczytywać w związku z zamkniętym katalogiem zamieszczonym w art. 40 ust. 2 wymienionej ustawy.
Łączne odczytanie tych przepisów prowadzi do wniosku, że dopiero przepis w ustawie szczególnej może
być podstawą prawną dla podjęcia przez radę gminy przedmiotowej uchwały (por. m.in. wyrok NSA
z dnia 29 maja 2009 roku, sygn. akt I OSK 178/09; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 października
2014 roku, sygn. akt IV SA/Gl 1390/13, e- Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Stypendia takie mogą być natomiast przyznawane na zasadach określonych w uchwale rady
miasta podjętej na podstawie przepisu art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z treścią tegoż
przepisu, w przypadku przyjęcia programów, o których mowa w art. 90t ust. 1 (regionalnych lub
lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, a także wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym
stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy
osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze. Zatem podjęcie uchwały,
o której mowa w art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, bez wcześniejszego przyjęcia
wspomnianego wyżej programu jest niedopuszczalne (por. m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia
5 maja 2016 roku, sygn. akt IV SA/Po 207/16, e-CBOSA). Tymczasem, z wyjaśnień Gminy Chorzów
wynika, że Rada Miasta Chorzów przed podjęciem ww. uchwały nie uchwaliła programu, o którym
mowa w art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty (pismo z dnia 27 września 2017 roku Nr
ED.0008.4.2017.1).
W ocenie organu nadzoru, powyższe uchybienie stanowi istotne naruszenie prawa, które skutkuje
koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całości.
Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż kwestionowana uchwała zawiera szereg regulacji
sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem.
W § 2 ust. 1 i § 3 Załącznika uchwały wskazano, że wnioski o przyznanie stypendium, o którym
mowa w § 1 rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Chorzów, zaś Prezydent
zatwierdza listę rankingową uczniów przedstawioną przez Komisję.
Tymczasem, stypendia, o których mowa w art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty przyznawane
są w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) <por. m.in.
wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 października 2014 roku, sygn. akt IV SA/Gl 1390/13, e-CBOSA>. To
do tego organu należy rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium, jak i wydanie stosownego
rozstrzygnięcia w sprawie (postanowienia lub decyzji). Za niedopuszczalne zatem należy uznać
przyznanie kompetencji do podejmowania czynności w toku postępowania administracyjnego Komisji
nie będącej organem administracji publicznej. Na marginesie wskazać należy, iż samo ustanowienie
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komisji oraz określenie jej składu przez Radę Miasta (m.in. pracownicy urzędu miasta i dyrektorzy szkół)
stanowi nieuprawnione wkroczenie w kompetencje Prezydenta Miasta Chorzów, gdyż Rada nie jest
uprawniona do ingerowania w organizację pracy Prezydenta oraz urzędu miasta, którego kierownikiem
jest właśnie prezydent miasta (por. art. 33 ust. 1-3 ustawy o samorządzie gminnym) i który także jest
przełożonym służbowym kierowników gminny jednostek organizacyjnych, w tym szkół. Ponadto
wskazać należy, iż uchwała posługuje się pojęciem „listy rankingowej” nie wskazując przy tym,
kryteriów jej tworzenia, ani też jaki wpływ pozycja w rankingu ma wpływ na decyzję o przyznaniu czy
odmowie przyznania stypendium oraz ewentualnej wysokości stypendium.
W § 2 ust. 1 Załącznika zapisano, że stypendium przyznawane jest zameldowanym na stałe
w Chorzowie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz szkół
ponadpodstawowych. Przepis ten w sposób istotny narusza art. 32 Konstytucji RP i zapisaną w nim
zasadę równości wobec prawa. Po pierwsze, zgodnie z definicją wspólnoty samorządowej, zawartą
w art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tworzą ją z mocy prawa „mieszkańcy gminy”. Nadto,
o przynależności do społeczności lokalnej decyduje przede wszystkim fakt zamieszkiwania na
określonym terenie. Odnosząc się do zameldowania na pobyt stały, jako warunku umożliwiającego
ubieganie się o stypendium należy zauważyć, iż takie ograniczenie możliwości jego otrzymania jest
sprzeczne z koncepcją samorządu terytorialnego. Po drugie, umożliwia ubieganie się o stypendium
osobom nie będącym mieszkańcami gminy Chorzów. Fakt posiadania stałego zameldowania na terenie
danej gminy nie jest równoznaczny z przynależnością do wspólnoty lokalnej takiej gminy. Obecnie,
częste są przypadki osób na stałe zameldowanych w danej gminie, lecz w niej nie zamieszkujących,
a nawet nie zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy
o samorządzie gminnym o treści obowiązującej w dacie podjęcia zaskarżonej uchwały, edukacja
publiczna zalicza się do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Natomiast unormowanie rangi konstytucyjnej, zawarte w art. 166 ustawy zasadniczej definiuje zadania
własne, jako wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania publiczne służące
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Oznacza to, że gmina wykonując zadania własne jest
władna czynić to tylko w takim zakresie, w jakim zmierza do zaspokojenia potrzeb wspólnoty, którą
z mocy art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym tworzą jej mieszkańcy (por. m.in. wyrok WSA
w Lublinie z dnia 4 października 2016 roku, sygn. akt II SA/Lu 414/16, e-CBOSA). Zatem taki sposób
sformułowania przepisów, który dopuszcza możliwość ubiegania się o stypendium osobom, nie będącym
mieszkańcami gminy Chorzów, umożliwia gminie finansowanie nie należących do niej zadań, co może
spełniać znamiona deliktu w postaci naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Po trzecie, możliwość ubiegania się o stypendium przyznano wyłącznie uczniom klas VII i VIII
szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Jak wynika z treści
Regulaminu (§ 4 pkt 2 Załącznika) o stypendium ubiegać się mogą uczniowie będący laureatami lub
finalistami konkursów, turniejów, olimpiad zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach
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wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty, którzy
dodatkowo osiągnęli wskazaną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i bardzo dobrą ocenę
z zachowania. Organ nadzoru zauważa, iż z treści rozporządzenia dnia 29 stycznia 2002 roku Ministra
Edukacji i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. Nr 12, poz. 125 z późn. zm.), wydanego na podstawie ww. upoważnienia ustawowego, wynika że
konkursy organizowane są dla uczniów szkół podstawowych IV-VIII, zaś olimpiady organizowane są dla
uczniów szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły
I stopnia i branżowej szkoły II stopnia bez ograniczeń. Zatem nie znajduje uzasadnienia pozbawienie
przez Radę prawa do stypendium uczniów szkół podstawowych klas II-VI.
Po czwarte, z treści wspomnianego § 2 ust. 1 Załącznika wynika, iż prawa do ubiegania się
o stypendium nie przyznano uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Co prawda w wyniku reformy oświaty
od dnia 1 września 2017 roku szkoły takiej co do zasady przestały istnieć, jednakże ustawodawca
umożliwił funkcjonowanie takim szkołom do 31 sierpnia 2019 roku. Organ nadzoru zauważa, iż na
terenie gminy Chorzów działa nadal 15 szkół ponadgimnazjalnych (por. uchwała Nr XXXIII/606/17
Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych na terenie Miasta Chorzów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe <Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 2338>). Pozbawienie uczniów tych szkół prawa do
ubiegania się o stypendium stanowi oczywisty przykład naruszenia zasady równości (art. 32 Konstytucji
RP).
Za niezgodne z obowiązującymi przepisami należy uznać postanowienia § 4 pkt 3 i 4 Załącznika
do uchwały. Z treści art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty jednoznacznie wynika, iż stypendia
przyznawane są „uczniom”, zatem za niedopuszczalne należy uznać rozszerzenie kręgu podmiotów
uprawnionych do ubiegania się o stypendium o absolwentów szkoły podstawowej/gimnazjum (jeśli
nie kontynuują nauki nie są już uczniami) oraz absolwentów szkół ponadpodstawowych kończących się
maturą pod warunkiem podjęcia studiów wyższych w trybie stacjonarnym, bezpośrednio po ukończeniu
szkoły ponadpodstawowej (studenci nie są uczniami w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty).
Jako sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa należy ocenić także postanowienia §
6 ust. 2 Załącznika, które przewidują, iż z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły
do której uczęszcza (uczęszczał uczeń). Jak wskazano wyżej stypendia, o których mowa w art. 90t
ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przyznawane są w formie decyzji administracyjnej, a zatem po
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 61 §§ 1 i 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) postępowanie administracyjne wszczyna się na
żądanie strony lub z urzędu. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny
interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku
strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania
zgody - postępowanie umorzyć. Stroną postępowania administracyjnego jest, zgodnie z treścią
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art. 28 kpa, każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zatem stroną postępowania
o przyznanie stypendium, o którym mowa w art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, a w konsekwencji
jedynym podmiotem uprawionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest uczeń,
działający osobiście lub poprzez przedstawiciela ustawowego. Dyrektor szkoły nie mieści się w tym
przypadku w pojęciu „strony postępowania”.
Z kolei wprowadzenie postanowień zawartych w § 2 ust. 5 i 6 Załącznika nie znajduje podstawy
prawnej w obowiązujących przepisach prawa. Rada nie może uzależnić przyznania stypendium od
posiadanych środków na ten cel w budżecie. Jeśli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia warunki
określone w uchwale podjętej na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty brak jest podstaw do
odmowy przyznania stypendium. Ustawodawca nie przyznał także Radzie kompetencji do określenia
w ww.

uchwale

kwestii

związanych

z pozbawianiem

stypendium,

jak

to

uczyniono

w§

7 ust. 1 Załącznika. Na marginesie zauważyć należy, że przesłanki pozbawienia stypendium określone
w § 7 ust. 1 pkt 1 i 4 są na tyle nieostre, iż w praktyce stwierdzenie ich zaistnienia pozostawione zostało
swobodnej

ocenie

organu

pozbawiającego

stypendium.

Z kolei

kryterium

wskazane

w§

7 ust. 1 pkt 2 Załącznika tj. „uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki”, pozostaje
w sprzeczności z postanowieniami § 4 pkt 3 i 4 Załącznika. Z jednej bowiem strony Rada przyznaje
prawo do stypendium np. absolwentom szkół ponadpodstawowych będących studentami, którzy nie tylko
nie są uczniami, ale także nie realizują obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (studia nie są bowiem
realizacją obowiązku nauki), z drugiej zaś przewiduje obligatoryjne pozbawienie stypendium osób, które
nie realizują obowiązku nauki. Wprowadzenie powyższych regulacji stanowi naruszenie zasad
demokratycznego państwa prawa oraz legalizmu (art. 2 i art. 7 Konstytucji RP). Już tylko na marginesie
wspomnieć należy, iż przyznanie dyrektorowi szkoły uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem
o pozbawienie stypendium stoi w sprzeczności z art. art. 61 §§ 1 i 2 kpa w zw. z art. 28 kpa (por. uwagi
do § 6 ust. 2 Załącznika).
Ponadto wskazać należy, iż Rada nie była uprawniona do uchylenia Nr XLI/529/01 Rady
Miejskiej w Chorzowie z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania
„Stypendium Miasta Chorzów”, gdyż uchwała ta utraciła moc obowiązującą z dniem 20 grudnia
2008 roku tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw
w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (tekst jedn. Dz. U. Nr 216,
poz. 370), która wprowadziła upoważnienie dla rady miasta do podejmowania uchwał, o których mowa
w art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Wreszcie na koniec podnieść należy wobec przedmiotowej uchwały zarzut niedopuszczalnej
retroaktywności. Uchwała podjęta została bowiem w dniu 31 sierpnia 2017 roku i zgodnie z jej §
5 wchodzi w życie z dniem 1 września br., natomiast opublikowana została w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego w dniu 9 września 2017 roku. W ocenie organu nadzoru nie zaistniały żadne

Id: 2D1C51E9-16BC-4795-B5A7-29F1D356E6EF. Podpisany

Strona 5

przesłanki do nadania uchwale wstecznej mocy obowiązującej. Przypomnieć należy, iż zgodnie z treścią
art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
Nadanie aktowi prawa miejscowego cechy retroaktywności w sposób istotny narusza zasadę
demokratycznego państwa prawa oraz będącą jej konsekwencją zasadę zaufania obywateli do organów
państwa (art. 2 Konstytucji RP).
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż

uchwała organu gminy

sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego doręczenia, w trybie określonym w art. 90.
Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie
nieważności ww. uchwały jest uzasadnione i konieczne.
POUCZENIE :
1. Na

niniejsze

rozstrzygnięcie

nadzorcze

służy

skarga

do

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
2. Stwierdzenie nieważności uchwały

wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem

doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymuje:
- Rada Miasta Chorzów.
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